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קבוצות העניין של העמותה לקידום הפיזיותרפיה
קבוצות העניין
קבוצות העניין של העמותה לקידום הפיזיותרפיה הינן קבוצה של אנשי מקצוע בעלי ידע מעודכן בתחומי הפיזיותרפיה השונים,
האוגרת ידע בתחומי הכשרה ספציפיים.
קבוצות העניין פועלות תחת העמותה ונותנות שירות לציבור הרחב ,לפיזיותרפיסטים ,משרד הבריאות ,קו"פח ,בתי חולים,
מקצועות בריאות אחרים ,חברות תקשורת ולקבוצות עניין אחרות.
קבוצות העניין הן הזרוע המקצועית של העמותה ,המלווה את הנהלת העמותה בשאלות מקצועיות וקידום המקצוע .הן לב
העשייה המקצועית ,הפלטפורמה להובלת תהליכים לקידום ,ולהתוויית דרך.
האפשרות להצטרף לקבוצות העניין פתוחה לכלל הפיזיותרפיסטים בישראל.
ועדות היגוי
ועדת ההיגוי הינה הועד הנבחר להוביל את קבוצת העניין.
חברי ועדות ההיגוי הינם מתנדבים בעלי ידע ספציפי בתחום הרוצים ,פנויים ומחוייבים לקחת חלק בפעילות הציבורית וקידום
המקצוע.
החל משנת  ,2022חבר בוועדת היגוי יהיה רק מי שהינו חבר עמותה שחברותו בתוקף.
דגשים לפעילות הועדה:
בחירת יו"ר הועדה יתבצע ע"י ועדת ההיגוי אחת ל 3-שנים או אם יוחלט אחרת.
יו"ר המבקש להפסיק את תפקידו ישלח מכתב למנכ"לית העמותה.
חברי ועדת ההיגוי יבחרו לתפקידם ע"י קבוצת העניין לאחר תקופת עבודה סבירה.
הועדה תמנה איש קשר עם הנהלת העמותה והנהלת העמותה תמנה איש קשר מטעמה לליווי וועדת ההיגוי.
תדירות פגישות וועדת ההיגוי תהיה עפ"י החלטת וועדת ההיגוי.
בעקבות הנחיית רואה החשבון של העמותה ,לא ניתן "לצבוע" כסף – כדי לממן פעילויות מקצועיות –הפקת כנסים ,הבאת
מרצים ,תשלום עבור חברות בקבוצת העניין העולמי ,כיבוד למפגשים .תקציב קבוצת העניין יבנה בהתאם לתוכנית העבודה
השנתית וכפוף לאישור הועד המנהל של העמותה.
תוכנית עבודה שנתית:
כל וועדת היגוי תכין תוכנית שנתית הכוללת הוצאות והכנסות צפויות ומשרד העמותה יעבירה לאישור ההנהלה.
תוכנית העבודה השנתית תופץ לחברי הקבוצה ולהנהלת העמותה.
סיכום פעילות שנתית תוגש להנהלת העמותה מידי שנה.

פעילות הועדה:
על הוועדה לפעול בהתאם לתקנון העמותה ועפ"י מטרותיה בלבד.
על הוועדה להציג את פעילותה לחברי קבוצת העניין וכן להציג את פועלה בכנס השנתי.
פרסום:
כל פרסום היוצא מוועדת ההיגוי חייב לעבור דרך העמותה ולהיות מופץ לפיזיותרפיסטים דרך משרד העמותה .משרד העמותה
יעזור ככל יכולתו בתכני שיווק ופרסום.
אתר העמותה:
באתר העמותה בדף הראשי קיים כפתור המוביל לקבוצות העניין .לכל קבוצת עניין דף עצמאי משלה.
פיזיותרפיסט הרוצה לקחת חלק פעיל בקבוצת העניין ילחץ על לינק ההצטרפות הממוקם בתחתית הדף.
תוכן הדף ועדכונו הינו באחריות וועדת ההיגוי ,דרך משרד העמותה
אחריות יו"ר:
קביעת מפגשי וועדת ההיגוי ,כתיבת פרוטוקולים והפצתם.
עדכון אתר העמותה באופן שוטף וניהול הקשר עם משרד העמותה.
בניית תוכנית שנתית ,מעקב אחר השגת המטרות והצבת מטרות חדשות .ניהול ואחריות על התנהלות הוועדה וכתיבת סיכום
פעילות שנתית.
אתיקה ויושרה:
חבר בועדה מחויב למטרות העמותה ,לשמירה על גבולות המקצוע ועל כללי האתיקה המקצועית ,במקרה של ניגוד אינטרסים
על חבר הוועדה להציג "גילוי נאות" ופסילה עצמית מדיונים .לדוגמה כשמדובר במתווה קורסים שמעבירים חברים בוועדת
ההיגוי ,השתתפות חברי הועדה כנציגים בחברות/עמותות אחרות ,לימוד במסגרות מקצועיות מחוץ למקצוע הפיזיותרפיה ועוד.
הדיונים במסגרת וועדות ההיגוי מחויבים בשמירה על הגינות ושמרת צנעת הפרט .יש לשמור על דיונים מקצועיים.
כל מידע שנמסר  /מדובר בישיבות הוועדה – יישאר במסגרת סגורה.
הוועדה צריכה לשאוף לייצוג כל גווני המקצוע על כל מוסדותיו בין חבריה.
הצטרפות לקבוצת העניין העולמית:
הצטרפות לקבוצת העניין העולמית מותנית בפעילות רצופה של הקבוצה לפחות שנה בהליך מסודר של הארגון העולמי.
חברי וועדת ההיגוי ימנו איש קשר שיהווה גורם מתווך בין הקבוצה העולמית לקבוצה בארץ.
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